Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA-IK/20-60/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. június 27-én Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő—testületének
16:00 órakor kezdődő rendes ülésén.
Helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének földszinti
tanácsterme.
lelen vannak:

Ollé Árpád polgármester
Kun Lajos alpolgármester
Baranya Gábor képviselő
Czérna Zoltán Tiborné képviselő
Domján Viktor képviselő
Kecskeméti József képviselő

Távon van az ülésről: Vajas Zoltán képviselő
Meghívottak és jelen vannak:

Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Petri Ákos közbeszerzési szakértő
Bartók Anikó Kék Duna Óvoda vezetője
Horváth Anikó Csokonai Általános Iskola igazgatója
Szücs Anett jegyzőkönyvvezető

Ollé Árpád polgármester: 16:05 órakor megnyitja az ülést Köszönti a megjelent
képviselőket és a meghívott vendégeket megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 képviselő közül 6 fő jelen van. Amennyiben ellenvetés nincs, kéri, hogy
döntsenek a napirendek elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri,
hogy aki a napirendi pontokkal
1) Csokonai utca felújítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

2) Kék Duna Óvodában indítható csoportok számáról 2018/2019-as nevelési
évben
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) lskolakezdési támogatás nyújtása az Önkormányzat munkavállalói számára
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Dunaalmás, Kis utca 21. sz. ingatlan (4161 hrsz.) ingyenes tulajdonba vételi
kérelme
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
6) Egyebek
egyetért, az kézfeltartással jelezze
A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2018. (Vl.27.)
határozata a 2018. június 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
1) Csokonai utca felújítása
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) Kék Duna Óvodában indítható csoportok számáról 2018/2019-as
nevelési évben
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3) Iskolakezdési támogatás nyújtása az Önkormányzat munkavállalói
számára
Előterjesztő: Ollé Arpád polgármester
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4) Dunaalmás, Kis utca 21. sz. ingatlan (4161 hrsz.) ingyenes tulajdonba
vételi kérelme
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Készítette: Makay Tibor kirendeltség-vezető

5) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
6) Egyebek

1. Napirendi pont:
Csokonai utca felújítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a műszaki illetve a pénzügyi és ügyrendi
bizottság is tárgyalta már a napirendi pontot A Csokonai utca felújítására beérkezett a
három árajánlat. Felkéri Domján Viktort a Műszaki Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság álláspontját
Domján Viktor képviselő, Műszaki Bizottság elnöke elmondja, hogy mind a három
árajánlat szabályos. A Hornyák Kft. ajánlata a legjobb, de nem a legolcsóbb. A műszaki
bizottság a pénzügyi bizottsággal arra a megállapításra jutott, hogy a Strabag Általános
Építőipari Kft. ajánlata anyagilag a legolcsóbb. Az önkormányzat anyagi állapota nem
engedi meg a plusz 4 milliós kiadást ezért a Strabag Altalános Építőipari Kft. ajánlatát
javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.
Ollé Árpád polgármester felkéri Czérna Zoltán Tibornét az Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját
Czérna Zoltán Tiborné képviselő, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja,
hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Strabag Általános Építőipari Kft ajánlatát.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a tervezési szakaszban, a pályázat benyújtása
előtthöz képest, a legkedvezőbb árajánlat 1 443 990 Ft-tal több a betervezett összegnél,
ezért az önerő mértékét meg kell növelni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető az önerő hozzárendeléséről szóló határozati javaslat
szövegét módosítja, hogy egyértelmű legyen. A javaslatban egy összegben szerepel az
önerő, de javasolja megbontani az összeget hogy mennyi volt régebben és ahhoz
mennyit kell még hozzátenni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy döntsenek
a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy
aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (VI.27.) határozata a
Csokonai utca felújításához szükséges önerő biztosításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Csokonai utca felújítására az 54/2017. (lV.26.) határozattal lebiztosított bruttó
8 660 100 Ft saját forráson túl a projekt megvalósulása érdekében további
saját forrást biztosít, bruttó 1 443 990 Ft összegben a fejlesztési célú kiadások
terhére.
—

—
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2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának
elkészítésére és a soron következő rendes ülésre történő beterjesztésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester,dr. Kórósi Emőke jegyző, Makay Tibor kirendeltség
vezető
Határidő: 2018. szeptember 30.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2018. (VL27.)
határozata a Csokonai utca felújításához szükséges önerő biztosításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Csokonai utca felújítására az 54/2017. (lV.26.) határozattal lebiztosított bruttó
8 660 100 Ft saját forráson túl a projekt megvalósulása érdekében további
—

—

saját forrást biztosít, bruttó 1 443 990 Ft összegben a fejlesztési célú kiadások
terhére.
2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának
elkészítésére és a soron következő rendes ülésre történő beterjesztésére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester,dr. Kórósi Emőke jegyző, Makay Tibor kirendeltség
vezető
Határidő: 2018. szeptember 30.
Ollé Árpád polgármester kéri, amennyiben nincs ellenvetés, döntsenek a határozati
javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a
határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (Vl.27.) határozata a
Csokonai utca felújításának elvégzésére kivitelező kiválasztásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csokonai utca útburkolatának
felújítása átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében” tárgyú építési munkák
kivitelezőjének kiválasztására lefolytatott tendereljárás eredményéről a következő
döntést hozza:
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A tendereljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. A Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest Gábor Dénes u. 2. Infopark „D”
épület) árajánlattevő árajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3. Az eljárás nyertesének a Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest Gábor
Dénes u. 2. Infopark „D” épület) árajánlattevőt kihirdeti.
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4. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződések megkötésére, a felújítási munkák
lebonyolítására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: szerződés megkötésére: 2018. július 15.
-

egyetért, az kézfeltartással je]ezze

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2018. (VI.2 7.)
határozata a Csokonai utca felújításának elvégzésére kivitelező kiválasztásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csokonai utca
útburkolatának felújítása átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
építési munkák kivitelezőjének kiválasztására lefolytatott tendereljárás eredményéről a
következő döntést hozza:
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A tendereljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. A Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest Gábor Dénes u. 2. Infopark „D”
épület) árajánlattevő árajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3. Az eljárás nyertesének a Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor
Dénes u. 2. Infopark „D” épület) árajánlattevőt kihirdeti.
4. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződések megkötésére, a felújítási munkák
lebonyolítására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: szerződés megkötésére: 2018. július 15.
2. Napirendi Dont:
Kék Duna Óvodában indítható csoportok számáról 2018/2019-as
nevelési évben
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy várhatóan 52 fő lesz a szeptember 1-én
induló gyermeklétszám. Mindig vannak beköltözők, ezért 2-3 férőhelyet biztosítani kell
ilyen esetre. Javasolja, hogy három csoport induljon a 2018/2019-es nevelési évbeii.
Bartók Anikó Kék Duna Óvoda vezetője elmondja, hogy nem csak ez indokolja. A
következő évben 27 óvodaköteles gyermek várható. Ha mindenkit a dunaalmási
óvodába iratnak be, akkor közelíteni fognak a 60 fős létszámhoz, amihez három csoport
indokolt.
Ollé Árpád polgármester kéri, amennyiben nincs ellenvetés, döntsenek a határozati
javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a

határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2018. (‚‘1.27.) határozata a Kék
Duna Óvoda 2018/2019-as nevelési év csoportlétszám meghatározásáról.
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018/2019-as nevelésioktatási évben az óvoda csoportlétszámát három csoportban határozza meg.
Határidő: 2018. szeptember 1.
Felelős: tájékoztatásra: Ollé Arpád polgármester
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2018. (Vl.2 7.)
határozata a Kék Duna Óvoda 2018/2019-as nevelési évi csoportlétszám
meghatározásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018/2019-as nevelésioktatási évben az óvoda csoportlétszámát három csoportban határozza meg.
Határidő: 2018. szeptember 1.
Felelős: tájékoztatásra: Ollé Árpád polgármester

3. Napirendi pont:
Iskolakezdési támogatás nyújtása az Önkormányzat munkavállalói
számára
Ollé Árpád polgármester elmondja, bogy a munkáltató évente egy alkalommal
iskolakezdési támogatást nyújthat a cafeteria rendszer keretében, a 18 év alatti
iskoláskorú gyermeket nevelő munkavállalók számára. 2017. évben 30 000 Ft/gyermek
beiskolázási támogatást nyújtott 5 dolgozó részére 7 gyermek után, a 43,66%-os
közteherrel számolva összesen bruttó 301 686 Ft összegben. Idén 2 fő önkormányzati
dolgozónak 4 és 4 fő óvodai munkavállalónak S jogosult általános- vagy középiskolás
gyermekre tekintettel adható támogatás. A támogatási összeg a 9 gyermekre számolva
közteherrel együtt 379 917 Ft. Amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a
határozati Javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy
aki a határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (‚‘1.27.) határozata az
iskolakezdési támogatásról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Beiskoláztatási támogatást nyújt az Önkormányzat és az általa alapított Kék Duna
Óvoda azon munkavállalói részére, akik a közoktatásban részt vevő, iskolai
tanulmányokat folytató, saját háztartásban nevelt családi pótlékra jogosító
gyermeket nevelnek.
2. A támogatás mértéke 30.000 Ft gyermekenként, melyre bruttó 379.917 Ft-ot
biztosít a költségvetés személyi jellegű kiadásainak terhére.
3. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatás kifizetésére.
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Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: kifizetésre:2018. augusztus 30.

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2018. (Vl.2 7.)
határozata az iskolakezdési támogatásról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Beiskoláztatási támogatást nyújt az Önkormányzat és az általa alapított Kék Duna
Ovoda azon munkavállalói részére, akik a közoktatásban részt vevő, iskolai
tanulmányokat folytató, saját háztartásban nevelt, családi pótlékra jogosító
gyermeket nevelnek.
2. A támogatás mértéke 30.000 Ft gyermekenként, melyre bruttó 379.917 Ft-ot
biztosít a költségvetés személyi jellegű kiadásainak terhére.
3. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatás kifizetésére.

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: kifizetésre:2018. augusztus 30.

4. Navirendi vont:
Dunaalmás, Kis utca 21. sz. ingatlan (4161 hrsz.) ingyenes tulajdonba
vételi kérelme
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az életveszélyessé váló épületet a tulajdonos
képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. saját költségén lebontatta. A terület
azóta üresen, kihasználatlanul áll. Van lehetőség, hogy az önkormányzat a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től ingyenesen tulajdonba kérje. Meg kell indokolni milyen
közcélra szeretné az önkormányzat használni a területet. Az ott lakók kérése is volt,
hogy a szűk utca jobb beláthatósága és könnyebb közlekedése miatt parkoló kialakítása
lenne célszerű. Javasolja, hogy a területet kérje az önkormányzat tulajdonba a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től és parkolót alakítsanak ki. Amennyiben nincs ellenvetés,
kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők
száma 6 fő, kéri, hogy aki a határozati javaslattal

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2018. (Vl.27.) határozata a
Dunaalmás, Kis utca 21. szám alatti, 4161 hrsz-ú ingatlan tulajdonba vételéről
Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. ~-ában foglaltak, valamint
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. ~ (2) bekezdésének c) pontja
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alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a
Magyar Állam tulajdonában (képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) lévő
Dunaalmás, Kis utca 21. szám alatti, 4161 helyrajzi számon felvett kivett,
beépítetlen terület megnevezésű, 103 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. törvény 13. 5 (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott
településüzemeltetési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni
és parkoló kialakítására, és az utca kiszé]esítésére kívánja felhasználni.
3. Vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését.

—

ideértve a művelési ág

—

4. Kijelenti, hogy az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi,
helyi és Natura 2000 védettség alatt
5. Felhatalmazza a polgármestert hogy az igényelt ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé
teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az igényelt ingatlan
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: Eljárás megindítására: 2018. augusztus 31.
-

ingyenes

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2018. (VI.2 7.)
határozata a Dunaalmás, Kis utca 21. szám alatti, 4161 hrsz-ú ingatlan tulajdonba
vételéről
Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. 5-ában foglaltak, valamint
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. 5(2) bekezdésének c) pontja
alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a
Magyar Állam tulajdonában (képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) lévő
Dunaalmás, Kis utca 21. szám alatti, 4161 helyrajzi számon felvett, kivett,
beépítetlen terület megnevezésű, 103 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. törvény 13. 5 (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott
településüzemeltetési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni
és parkoló kialakítására, és az utca kiszélesítésére kívánja felhasználni.

3. Vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek ideértve a művelési ág
szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését.
—

—

4. Kijelenti, hogy az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi,
helyi és Natura 2000 védettség alatt.
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az igényelt ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé
teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az igényelt ingatlan
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

ingyenes

Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: Eljárás megindítására: 2018. augusztus 31.

5. Napirendi pont:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az
előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a március 28-i rendes ülésen a képviselő
testület a 31/2018. (111.28.) határozata alapján, illetve az ezt követő április 25-i rendes
ülésen a 36/2018. (IV.25.) határozata alapján benyújtotta pályázati anyagát a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázatra
a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcélra, a Jókai utca felújítására. A
benyújtást követően hiánypótlási felhívást kaptak a Magyar Allamkincstártól, az ebben
szereplő hiányosságokat és javításokat határidőben elvégezték, és benyújtották. Várják a
pályázat elbírálását.
Az április 25-i rendes ülésen a képviselő testület a 34/2018. (IV.25.) határozatával
módosította az Étel-Posta Bt.-vel a közétkeztetési feladatok ellátására 2017. június 16.
napján megkötött vállalkozási szerződését. A módosító szerződés aláírása megtörtént
Az április 25-ei rendes ülésen a képviselő testület a 35/2018. (IV.25.) határozata alapján
a Csokonai utca felújításához kapcsolódóan megbízta Petri Ingrid közbeszerzési
szakértőt a vállalkozó kiválasztására szolgáló eljárás lebonyolítására. A megbízás
megtörtént, az eljárás lefolytatódott. A beruházás szakmailag megfelelő elvégzése
érdekében műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére a Partner Mérnöki Iroda Kft
megbízásáról döntött. A megbízás folyamatban van. Tervek elkészítése nem vált
szükségessé, így azt nem készítettek a beruházáshoz.
Az április 25-i rendes ülésen a képviselő testület a 37/2018. (IV.25.) határozata alapján
megbízta a V-TETŐ Kft-t a Polgármesteri Hivatal tetőhéjazatának, bádogozásának,
cseréphordozó lécezésének felújítására. A szerződés aláírása megtörtént, a kivitelezés
július hónapban megtörténik.
Az április 25-i rendes ülésen a képviselő testület a 38/20 18. (IV.25.) határozata alapján a
Polgármesteri Hivatal melléképületének tetőfelújításáról döntött. Megkeresték a V-TETŐ
Kft-t a felújítás elvégzésére, mivel ők végzik a Hivatali tetőfelújítást is. Az ajánlatukat
megküldték, ami jelentősen több, mint amit a felújításra tudunk költeni. Bruttó 900 000
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Ft került elkülönítésre, az ajánlat bruttó 2 410 000 Ft. További egyeztetések
folyamatban vannak.
Az április 25-i rendes ülésen a képviselő testület a 40/2018. (lV.25.) határozata alapján
pályázati anyag benyújtásáról döntött az emberi erőforrások minisztere
a
belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
kiírt
„Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatásra” című pályázatra a Csokonai
Művelődési Házba történő 15 db rendezvényasztal beszerzésére. A pályázati anyag
elkészül, és benyújtásra kerül.
A május 30-i rendes ülésen a képviselő testület a 45/2018. (V.30.) határozatával
módosította Dr. Szabó Zsuzsa Fogorvosi Bt-vel a fogorvosi alapellátásra 2013. február
28. napján megkötött megbízási szerződését. A módosító szerződés aláírása megtörtént.
A május 30-i rendes ülésen a képviselő testület a 48/2018. (V.30.) határozatával
eredménytelennek minősítette a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013 számú projekt
közbeszerzési eljárását. Az erről szóló hirdetmény feltöltése megtörtént a hivatalos
közbeszerzési felületen. Az Új eljárás kiírásáról folynak az egyeztetések.
A május 30-i rendes ülésen a képviselő testület a 49/2018. (V.30.) határozata alapján
megbízta Kovács Ferenc egyéni vállalkozót öt db. térképes információs tábla fa tartó
állványzatának elkészítésére. A munka megrendelése megtörtént, várhatóan az
állványok július közepéig elkészülnek.
A május 30-i rendes ülésen a képviselő testület a 50/2018. (V.30.) határozatával
támogatta Dunaalmás Község Önkormányzatának részvételét a KEHOP-1.2.1.
azonosítószámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás” című pályázati felhívásra Neszméllyel és Szomóddal közösen
benyújtandó támogatási kérelemben. A támogatási kérelem határidőben benyújtásra
került.
Amennyiben nincs ellenvetés, kéri, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a határozati javaslattal
—

—

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (Vl.27.) határozata a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak
eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
szóló tájékoztatót.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2018. (Vl.2 7.)
határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi
ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
szóló tájékoztatót.
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6. Napirendi Dont:
Egyebek
a) Tájékoztató
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a Szőlő sor, Tatai út első felére kértek

árajánlatot a vízelvezető árokkal kapcsolatban. Eddig két árajánlat érkezett, az egyik a
neszmélyi útfelújításban részt vevő Kollár Károly vállalkozótól, a másik Adámku
Attilától. A Lilla forrással kapcsolatban megkereste Varga Norbertet, aki a búvárkodás
mellett a forráskutatással is foglalkozik. Kijönnek és megnézik a forrást, mit lehetne vele
kezdeni. Kérdezi, van e hozzászólás.
b) Utcanév táblák
Baranya Gábor képviselő elmondja, hogy Domján Viktor képviselővel beszéltek az utca
név táblákról.
Makay Tibor kirendeltség-vezető véleménye szerint el kellene dönteni, mi legyen a
séma, mindig itt akadt meg a folyamat.
Domján Viktor képviselő elmondja’ hogy a melléképület tető felújítása sokba fog
kerülni. Lehet, Idén hanyagolni kellene.
Kun Lajos alpolgármester megjegyzi, össze fog dőlni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy ennyi pénzből két alumínium
garázzsal jobban járna az önkormányzat
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a legolcsóbb variációk ezek lennének
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy ezek utca név táblák, eddig arról volt
szó, hogy útbaigazító táblát kellene készíttetni.
Domján Viktor képviselő elmondja, a Gábor abban gondolkodott bogy minden sarkon
legyen kint az utca név táblája.
.

Baranya Gábor képviselő véleménye szerint olcsóbb lenne.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy félig meddig útba is igazítanak ezek a táblák
A táblák 7O*30~as méretűek, ez a szabvány méret. Az ára 3 500 Ft +AFA, legyártva és le
van laminálva.
Kun Lajos alpolgármester kérdezi, hogy fém?
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy műanyag, 3 mm kemény PVC lap, nyomtatott,
fóliázott, kasírozva és laminálva. A mérettől és a minőségtől függően lehet ennél olcsóbb
is. Kérdezi, mennyi utca van.
11

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy kb. 25.
Domján Viktor képviselő elmondja, ha 50 táblával van számolva, akkor is csak 200 000
Ft környékén van az elkészítés.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy hova gondolták felszerelni,
kihelyezni?
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy házakra vagy kerítésekre.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy szerinte a tábla fehér alapon fekete betűs,
Times New Roman betűtípus, amit a Viktor mutatott.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kéri Domján Viktort hogy küldje át neki a mintát
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy az a lényeg hogy a 3 hónapos szünetben
történjen ezzel kapcsolatban valami.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kéri, hogy különítsenek el rá pénzt.
Domján Viktor képviselő véleménye szerint az a legkevesebb, hogy milyen színű lesz.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő megjegyzi, hogy jó a fehér a fekete betűvel.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy elküldi a tábla mintát és a beszélgetést is,
mert abban le van írva minden. Van 50*15 cm is, ennek összege 1 050 Ft + AFA.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy 30 utcával számolva 140 000 Ft
körül lesz.
Domján Viktor képviselő elmondja, bogy az Almási utcára, a Tatai utcára több helyre ki
kell tenni.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy mennyit különítsenek el rá.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő elmondja, hogy szerinte 200 000 Ft-ot.
Ollé Árpád polgármester kéri, amennyiben nincs ellenvetés, döntsenek a határozati
javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a
határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (Vl.27.) határozata a
település utcanév tábláinak elkészítéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Elkészítteti a település utcanév tábláit. A táblák 3 mm vastag 70 cm x 30 cm
nagyságú, kemény műanyag anyagból készül, fehér alapon fekete színű, times
new roman betűtípussal feliratozva, laminált bevonattal.
2. Az utcanév táblák elkészítésére bruttó 200 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú
kiadások terhére.
3. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, a vállalkozói szerződés
aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: a munka megrendelésére, szerződés megkötésére: 2018. július 31.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2018. (Vl.27.)
határozata a település utcanév tábláinak elkészítéséről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Elkészítteti a település utcanév tábláit. A táblák 3 mm vastag 70 cm x 30 cm
nagyságú, kemény műanyag anyagból készül, fehér alapon fekete színű, times
new roman betűtípussal feliratozva, laminált bevonattal.
2. Az utcanév táblák elkészítésére bruttó 200 000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú
kiadások terhére.
3. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, a vállalkozói szerződés
aláírására.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: a munka megrendelésére, szerződés megkötésére: 2018. július 31.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy útjavításra idén lett elkülönítve pénz?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy igen.
Domján Viktor képviselő megjegyzi, hogy a kültéri utak kisebb útjavításaihoz kellene
pár autó murva.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy milyen autóra gondolt.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy egy nyerges vontatónyira. Ki kellene javítani
a Pap Andi körüli részt, a másik nem önkormányzati rész, a Hordós féle bekötőútra
kellene még murva.
.

Ollé Árpád polgármester kérdezi’ hogy kié az út.

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy a Hordósé, de közforgalom számára
megnyitott Út ezt használják ők is.
Makay Tibor kirendeltség-vezető kérdezi, hogy más tulajdonában lévő úton végezne
munkát az önkormányzat?
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy konkrétan igen. Ezen kívül a Kőpitére vezető
utat szeretné még rendbe szedni. Kivágni a fákat majd ősszel, és megigazítani azt a részt.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy kié az út.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy az önkormányzati.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a lejtős utakkal várják meg az őszt,
mert egy nagyobb eső lemossa a murvát.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy erre is gondolt. A Kőpitére vezető útra
gondolt, a Szeretetház után sokkal.
Makay Tibor kirendeltség-vezető megjegyzi, hogy ő oda nem tenne semmit, mert a
víz mindig le fogja mosni.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy ki kell vezetni a vizeket, csak pár vasúti
betonalj meg pár autó murva kell hozzá. Önkormányzati út elvileg rendben kellene,
hogylegyen.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy külterületi út azért az más.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy először a vízelvezetést kell ott megoldani.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy ki kellene számolni miből, mennyi
kell majd. Útfelújításra 1 millió forint van félretéve.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy murvára mennyit szoktak költeni?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy fejből ezt nem tudja, kb. 10-15
nyerges vontatóval szoktak hozatni évente.

Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy a művelődési házas pályázatról van valami hír?
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a szigetelésre kb. 1 800 000 Ft jut, az eszköz
beszerzésre kb. 700 000 Ft. Jövő héten kér be árajánlatot a szigetelésre, helybeli
vállalkozóktól is. Minden beszerzéshez 5 árajánlat szükséges.

Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy ezekről a testület dönt majd, mert jön a nyári
szünet. Kérdezi, hogy lesz még ülés?

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy ha kell, rendkívüli ülést hívnak
össze.
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Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy van időpont a pályázathoz.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az első mérföldkő december 31.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, a nyár arra alkalmas lesz, hogy az
árajánlatokat beszerezzék.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogyaiélfá~yo,tt járólapokkal mi van?
Ollé Árpád polgármester elmondjaja~FürstPetiéktelszedték a járólapokat, Vas Albert
helyi vállalkozóval megbeszélte, hogy ~fogja~csinálni, majd ha ideje engedi.
Vésőgépet kell kérni, mert nem bírják:kézzél~Mé’gcsinálÁi.
.‚
.
.
‚
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Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy igen.
Kun Lajos alpolgármester elmondja, le kellene szigetelni a pince részt, hogy ne tudjon
újra felfagyni.
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy szerinte elég csak hungarocellt felragasztani.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy egy fa ajtót is fel kell oda szerelni. Visszatérve
az esőhöz, a vízelvezető árkok is rossz állapotban vannak. Meg kellene igazítani.
Értékbecslővel is beszéltek a káposztással kapcsolatban, kérdezi, hogy jelzett e vissza
valamit?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy a szabályozást átküldte neki meg a
térképet.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy elsődlegesen azt mondta, olyan 100-150
Ft/m2. Kérdezi, hogy a régi focipályának mi a sorsa, eladó vagy sem, mi a besorolása?
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy küld majd róla anyagot.
Domján Viktor képviselő kérdezi, hogy mennyi gyerek megyeI az iskolából?
Horváth Anikó Csokonai Általános Iskola igazgatója elmondja, hogy 3 gyermek megy
el, tettek intézkedéseket hogyne menjenek el többen. Tavaly is ennyien mentek el.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy akkor ez nem kimagasló.
Horváth Anikó Csokonai Általános Iskola igazgatója elmondja, hogy ha elkezdődik a
tanév, szeretné, ha az iskola hátsó udvarán lenne tereprendezés. Régen a gyerekek a
tornaterem helyén játszottak, most meg itt kellene, de dimbes-dombos.
Domján Viktor képviselő elmondja, most kellene akkor megcsinálni, befüvesíteni, hogy
mire kezdődik az iskola, rendben legyen. Elvállalja a kivitelezés lebonyolítását, csak
találják ki, mit szeretnének.
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Ollé Árpád polgármester elmondja, bogy a veszélyes fákkal kapcsolatban beszélt a
Molnár András szakaszmérnökkel. A katasztrófavédelemtől voltak kint, készítettek a
Duna parti szakaszról jegyzőkönyvet, több kidőlő, veszélyes fa van. Ezt a jegyzőkönyvet
a katasztrófavédelem átküldi a vízügynek. Molnár András azt ígérte, hogy a saját erdész
emberükkel kijönnek és felmérik a területet. A terület Natura 2000 terület, ezért velük is
kell egyeztetni.
További hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést
16:5 0 órakor berekesztette.

Ollé Ár2ád
polgármester

dr. Kórósi Emőke
jegyző

A jegyzőkönyvet vezette:
\L~tyc’

Szucs Anett
pénzügyi ügyintéző

~Tibor

kirendeltség-vezető

